


Шановні друзі,
Минає десять років з часу заснування нашого Фонду «Відкрий 
Україну» та започаткування Київського Безпекового Форуму.

Добре пригадую натхненний настрій нашої невеликої команди, 
коли ми щойно розпочинали роботу. Мені здається, нас 
об’єднувало два найважливіших бажання – ми, безумовно, 
хотіли досягти успіху у справі, за яку бралися, але пов’язували її з 
набагато вищою ідеєю, ніж суто командний інтерес, – ми прагнули 
зробити внесок у відкриття України світові.

За десять років діяльності Фонд «Відкрий Україну» зробив багато.

Хочу подякувати за працю кожному учаснику та учасниці нашого 
колективу, який з маленької групи людей перетворився на мережу 
однодумців по всьому світу. Багато членів нашої команди досягли важливих особистих вершин. 
Чимало друзів і колег, які працювали у Фонді, продовжили його місію у власних проектах, які 
також підпорядковані спільній ідеї. А ще більше з’являється нових світлих облич...

Горджуся тим, що діяльність Фонду познайомила мене з такими талановитими і яскравими 
особистостями.

Ваш талант і є суттю ідеї відкрити Україну.

Радію, що цю ідею відчули, усвідомили і підтримали визначні світові діячі, урядовці і політики, 
громадські активісти та видатні інтелектуали.

Наш минулорічний Десятий Безпековий Форум став своєрідною кульмінацією всієї великої 
попередньої праці. На наше спільне запрошення до Києва прибули глави урядів Естонії, Латвії 
та Литви, високі представники міжнародних організацій, політики та експерти з Європи та 
Сполучених Штатів. Їхні дискусії продовжили традицію наших відкритих дебатів, участь в яких 
за минулі роки взяли найвищі іноземні посадовці та відомі експерти.

Символічно, що саме під час нашого Форуму в Європейському парламенті схвалювалося 
рішення про надання Україні безвізового режиму. У рішенні також йшлося про відкритість 
України для Європи і Європи – до нас.

Відкритість, готовність доброзичливо приймати світ і бажання розповідати світові про Україну 
– саме ці принципи, на моє переконання, мають залишатися визначальними принципами 
роботи Фонду на майбутнє.

Головним знаменником нашої роботи водночас бачу захист та оборону України від загроз, які 
походять від російського імперіалізму, шовінізму та ненависті.

У той час, коли наше військо стримує ворога на фронті, вважаю обов’язком кожної людини, яка 
любить і вірить в Україну, робити все можливе, щоб розвивати її, долати спадок радянського 
минулого і повертати наш народ, його культуру і його ім’я на вільну карту світу.

Працюймо далі. Попереду багато роботи.

З повагою,

Арсеній Яценюк
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Роуз 
ГЕТТЕМЮЛЛЕР
Заступник Генерального 
секретаря НАТО 
запевнила, що «Україна 
залишається одним з 
найстабільніших і най-
надійніших партнерів 
НАТО» 



• Забезпечити участь України у європейському дискурсі з ключових політичних,        
безпекових та соціально-економічних питань

• Посилити розуміння міжнародним співтовариством тих процесів, які відбуваються 
в українському суспільстві

«Нова динаміка існуючих конфліктів: стратегії, що змінюють світ» - такою стала тема ювіле-
йного 10-го Київського безпекового форуму, який відбувся 6-7 квітня у Києві. Глави урядів, 
провідні політики, дипломати, парламентарії та посадовці, міжнародні експерти та відомі 
інтелектуали обговорили питання захисту України та європейської і світової безпеки. 

Ключовою темою кожного обговорення була справа підтримки України та протидії російській 
агресії як проти нашої держви, так і демократичного західного світу.

Місія:

10-ий Київський 
безпековий форум 

Арсеній ЯЦЕНЮК
Засновник Фонду 
«Відкрий Україну», 
Прем’єр-міністр 
України (2014-2016)
виступив за створення 
нового формату співпраці 
«НАТО+», в рамках якого 
«Збройні сили Альянсу 
та України мають бути на 
одному рівні підготовки і 
оборонятися однією збро-
єю».



Володимир 
ГРОЙСМАН,
Прем’єр-міністр 
України
наголосив, що «росій-
ська агресія стосується 
не тільки України. Сьо-
годні це агресія проти 
цінностей всього демо-
кратичного світу»

Маріс КУЧІНСКІС, 
Прем’єр-міністр Латвії  
зазначив, що «реформи 
в України мають без-
посередній вплив на 
геополітичну ситуацію в 
Східній Європі, бо вони 
ведуть до посилення 
демократії і стабілізації 
економіки регіоні». 

10-ий Київський 
безпековий форум 
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Юрі РАТАС,
Прем’єр-міністр Естонії
запевнив, що Естонія 
«буде продовжувати 
підтримувати суверенітет 
і територіальну цілісність 
України». 

Саулюс 
СКВЕРНЯЛІС,
Прем’єр-міністр Литви
підкреслив, що «Укра-
їна вивела Європу з 
полону ілюзій щодо 
відсутності загрози 
кордонам суверенних 
країн». 



10-ий Київський 
безпековий форум 

Пола ДОБРЯНСЬКІ,
Заступник Державного 
Секретаря США з питань 
демократії та глобальних 
відносин (2001-2009)
зазначила, що «Україна на 
сьогодні має 2,5 млн пере-
міщених осіб в результаті 
російської агресії на сході 
країни. І тому всім нам 
треба вже сьогодні зверну-
ти увагу на цю проблему 
і вжити заходів щодо її 
вирішення з тим, щоб не 
допустити її погіршення в 
майбутньому». 

Лєшек БАЛЬЦЕРОВИЧ,  
Голова Національного Банку 
Польщі (2001-2007)
зауважив, що «для досягнення 
економічного зростання країна 
повинна скоротити політизацію 
своєї економіки і керуватися 
виключно законами ринку і 
верховенства права». 
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У рамках 10-го Київського 
безпекового форуму відбула-
ся сесія про моду як новий 
тренд м’якої сили, під час 
якої Голова Наглядової ради 
Фонду Терезія ЯЦЕНЮК, ко-
тра за освітою є психологом, 
наголосила, що «якщо до-
сліджувати моду, відношення 
до моди, зокрема, форму 
одягу, можна  зрозуміти, що 
відбувається в тій чи іншій 
країні світу».

Засновниця Інституту психології моди 
(США) Донн КАРЕН відмітила, що «на 
манеру людини одягатися певним чином 
впливає її підсвідомість».
Також в рамках сесії відбувся показ колекції 
Оксани Караванської, де вона показала укра-
їнську вишиванку в сучасному стилі. Закор-
донні та українські гості, присутні на Форумі, 
високо оцінили такий новаторський підхід до 
висвітлення української теми, адже, на думку 
багатьох, у світі повинні більше дізнаватися 
про Україну – тим паче, з позитивної сторони.

Дизайнер Оксана КАРАВАНСЬКА 
відзначила, що «мода є баро-
метром суспільної думки. Адже 
і політичні, і соціальні, і кліма-
тичні умови, а також війни – всі 
вони  накладають свій відбиток 
на моду». 



10-ий Київський 
безпековий форум 
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Київський безпековий 
форум для молоді
Понад 100 молодих лідерів стали учасниками 5-го Київського безпекового форуму для молоді, 
який відбувся 9-10 лютого 2017 року у Києві.

Представники усіх областей України, молоді спеціалісти з Італії, Естонії, Грузії, Молдови, 
Азербайджану працювали над кращими практиками впровадження реформ в країнах Балто-
Чорноморської дуги та запропонували нові ідеї, які можна використати для розвитку України. 
Із надихаючими промовами виступили прем’єр-міністр України (2014-2016), лідер партії 
«Народний Фронт» Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр молоді та спорту Ігор ЖДАНОВ, керівник 
передового Центру досвіду НАТО з енергобезпеки Гінтарас БАГДОНАС, міністр фінансів 
України (2012-2014) Наталія ЯРЕСЬКО, публіцист Віталій ПОРТНІКОВ, політичний експерт 
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ та інші.



Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» органі-
зував круглий стіл на тему «Американо-російські 
відносини та їх вплив на Україну». Учасниками 
дискусії стали понад 30 українських та закордон-
них експертів, дипломатів, народних депутатів. 

Віталій ПОРТНІКОВ, 
публіцист
наголосив, що «Сполучені Штати, якщо вони 
хочуть збереження міжнародного права, мали б 
допомагати будь-якій Україні – як демократичній, 
так і авторитарній».  

Роман ШПЕК,  
Голова правління Фонду «Відкрий Україну»
відмітив, що «до трагічних подій, які відбулися 
в нашій державі, призвела відсутність реальної 
політики по відношенню до України з боку США 
та Євросоюзу».

Стівен ПАЙФЕР,   
Посол США в Україні (1998-2000)
зазначив, що «головне, що зава-
жає США встановити нормальні 
відносини з РФ - це агресія Росії 
проти України». 
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• Допомагати молодим людям реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження 
змін в Україні

• Сприяти небайдужій молоді, чия успішна робота націлена не лише на власну кар’єру, 
але й на покращення життя суспільств

Дискусійний клуб «Відкрий світ» - це освітній проект для соціально-активної 
молоді. 

Періодично Фонд проводить лекції з відомими експертами, політичним та 
громадськими діячами, під час яких обговорюються шляхи ефективних рішень 
соціальних проблем в Україні та світі. 

У лютому 2017 року темою чергового Дискусійного клубу стала: «Нові виклики 
та порядок денний адміністрації Трампа. Що це означає для України і світу». 

Під час зустрічі американські експерти - старший науковий співробітник 
аналітичного центру «Атлантична рада» Адріан КАРАТНИЦЬКИЙ, директор 
недержавної організації, що базується у Нью Йорку Eurasia Democracy Ini-
tiative Пітер ЗАЛМАЄВ та видавець англомовного журналу The Odesa Review 
Влад ДАВІДЗОН, дали відповіді на такі питання, як: чи витримає Трампа 
американська демократії з її відомими стримуваннями та противагами та що 
може запропонувати Україна Трампу?

Місія:

Дискусійний клуб 
«Відкрий світ»
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Директор Центру інформації та до-
кументації НАТО в Україні Барбора 
МАРОНКОВА окреслила перспек-
тиви співпраці України та НАТО та 
розповіла, чого слід очікувати від 
майбутнього візиту Генерального 
Секретаря НАТО в Україну. 

Наприкінці червня старший викла-
дач Королівського Інституту в Лон-
доні Марк П. БЕРЕНСОН презенту-
вав частину своєї майбутньої книги 
«Податки та довіра: від примусу до 
відповідальності у Польщі, Росії та 
Україні». 



У жовтні 2017 року словацький 
політик, голова Стратегічної гру-
пи радників з підтримки реформ 
в Україні Іван МІКЛОШ розповів 
про програми, які Україні вже 
вдалося реалізувати в рамках 
реформаторських заходів; пер-
спективи, які чекають на Україну 
в разі успішного продовження 
реформ та досвід, який може 
бути використаний для тран-
сформації, щоб населення краї-
ни відчуло зміни в державному 
секторі. 

Колишній старший директор із прав 
людини і демократії Інституту Мак-
Кейна Девід Дж. КРЕМЕР наприкін-
ці жовтня презентував в Києві книгу 
«Повернення до стримування: 
боротьба з режимом Путіна». 



Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МОЛОДІ ЛІДЕРИ

ПРОГРАМА
Напочатку грудня у рамках 
Дискусійного клубу відбу-
лася зустріч з редактором 
блогу Атлантичної Ради США 
«Ukrainian Alert» Меліндою 
ХАРІНГ на тему: «Чи важлива 
демократія». При обговоренні 
гостя зосередила увагу на 
допомозі США Україні в сфері 
розвитку демократії та зачепи-
ла тему цінностей і їх захисту в 
контексті зростаючих тенден-
цій тоталітаризму в світі. 
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Представники Молодіжної ради Віра КОНСТАНТИНОВА, Олександра ЧУБІНІДЗЕ, Олена ФЕДОР-
ЧЕНКО, Катерина ОСТАПЕНКО, Ілля ГАВРИЛЕНКО та Георгій БУШУЄВ з Девідом КРЕМЕРОМ. 

Діяльність Молодіжної 
ради Фонду Youthink 
Упродовж 2017 року Молодіжна рада Фонду активно долучалася як до підготовки окремих 
проектів Фонду, так і до реалізації власних ініціатив. 

Так, члени Молодіжної ради провели майстер-клас з ораторського мистецтва та публічних 
виступів, організували зустріч із Заступником міністра з питань інформаційної політики Дми-
тром Золотухіним, провели дебати на тему студентських стипендій, організували історичний 
квест до Дня захисника України. 

Члени Молодіжної ради стали учасниками Київського безпекового форуму, активно працю-
ючи над завданнями команди Фонду. 



Представник Молодіжної ради Світозар 
ОСТАПЧУК отримав можливість відвідати 
Штаб-квартиру НАТО в Брюсселі та по-
спілкуватися з керівниками департаментів 
Альянсу, обговорити актуальні питання 
щодо розвитку відносин між Україною і 
НАТО. 

Оксана КОГУТ взяла участь у щорічному 
заході, який відбувається у містечку Ко у 
Швейцарії - Caux Forum. 
«Форум складається з серії конференцій 
на різні тематики, наприклад, лідерство, 
мирне врегулювання конфліктів. Цьогоріч 
як член Молодіжної ради Фонду «Відкрий 
Україну» я мала можливість взяти участь 
у конференції «Just governance for human 
security». Впродовж заходу стала учасни-
ком і випускником пілотної сертифікатної 
програми», - зазначила Оксана. 

У період з 5 по 8 вересня 2017 року у 
польському містечку Криниця-Здруй від-
бувався XXVII Економічний Форум, учас-
ницею якого стала член Молодіжної ради                                         
Віра КОНСТАНТИНОВА. 

За словами Віри, участь у заходах такого 
рівня дозволяє сприяти розширенню та 
зміцненню зв’язків між двома країнами, 
що створює необхідне підґрунтя для єдно-
сті позицій з протидії загрозам російського 
неоімперіалізму.
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Літня школа «Власна 
справа: від ідеї до 
реалізації»
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував Літню школу для учасників Молодіжної 
ради Фонду Youthink та активних учасників програм Фонду. 

Під час навчання молодь дізналася про управління креативними проектами, вивчила, що 
таке «ідейний трансфер до старт-апів», визначила основні принципи брендингу та SMM, 
формування креативної ідеї та її етапів втілення в життя, стала учасниками інтерактивної 
бесіди на тему «Особистість та персона», взяла участь у тренінгу з побудови командної 
роботи. 
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• Презентація культурних здобутків сучасної України закордоном
• Посилення співпраці між культурним середовищем України та Європи,покращення 

взаємодії українських та іноземних митців, інтеграція українського мистецтва у 
світовий контекст

Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на подорожні витрати для митців 
задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та покращення 
взаємодії українських й іноземних митців. У 2017 році надано 13 подорожніх 
грантів, які отримали: 

Місія:

Міні-гранти для митців 

Леся 
ГОРОВА, 
співачка
Міжнародний фести-
валь «Лінії долі»

Франція

Володимир 
РУНЧАК, 
композитор
Участь у концерті, де 
твори автори виконав 
Ensemble Aventure 
Freiburg

Німеччина 

Христини 
ЛІЗОГУБ,
кінооператор 
Участь у 67-му Бер-
лінському міжнарод-
ному кінофестивалі

Німеччина

Євгенія 
СЕНІК,
письменниця
Мистецька резиден-
ція «Luxor Factory»

Швейцарія

Наталія 
СОПІТ, 
автор проектів, 
акторка
Презентація доку-
ментального фільму 
про Михайла Грушев-
ського

Польща

Аліна 
ГОРЛОВА,
режисерка
Участь у Сopenhagen 
Documentary Film 
Festival

Данія

Александра 
КРОЛІКОВСКА, 
фотограф
Презентація власної 
фотовиставки «Life 
of Deportation and 
Settlement»

Сеул

Оксани 
ЧЕПЕЛИК, 
режисерка
Участь у Міжнарод-
ному фестивалі XVIII 
LPM Live Performers 
Meeting

Нідерланди

Олеся 
БІЛЕЦЬКА,
режисерка
Участь у арт-резиден-
ція GlogauAIR

Німеччина

Вікторія 
БАВИКІНА,
дослідниця сучасно-
го мистецтва
Участь у медіа-про-
екті інтерактивного 
мистецтва «IN 
BETWEEN»

Австрія

Тимофій 
БІНЮКОВ,
режисер
Участь у фести-
валі «Aberdeen 
International Youth 
Festival»

Шотландія

Оксана 
РОЗУМНА, 
поетка
Участь у міжнародно-
му фестивалі Poetry 
Africa 

Південно-Африкан-
ська Республіка 

Світлана 
ШИМКО,
режисерка
Презентація фільму 
«Ленінопад» на DOK 
Lepzig

Німеччина
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Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував святковий новорічний 
концерт для друзів та партнерів Фонду. Захід відбувся у «Мистецькому салоні» 
Київського національного університету імені Т. Шевченка. 

Перед гостями виступила піаністка, лауреат багатьох міжнародних фестивалів 
та конкурсів Алевтина Добіна. 

У її виконанні прозвучали відомі композиції Шопена, Моцарта, Рахманінова, 
Капустіна. На завершення програми Алевтина зіграла декілька новорічно-
різдвяних творів. 

Голова Наглядової ради Фонду Терезія Яценюк, маючи вступне слово, подякувала 
партнерам Фонду за підтримку ініціатив, прагнення до розвитку програмних 
проектів Фонду та бажання працювати разом для розвитку України. 
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Наприкінці січня та на початку лютого 
відбулися лекція бізнес-тренера, коуча, 
когнітолога Мар’ї НЕСТЕРОВОЇ на тему 
психосоматики. Лектор зосередила увагу на 
конкретних захворюваннях – онкологія, аст-
ма, захворювання шкіри, анорексія та інші. 
«Важливо говорити не лише про причини, 
але й про стратегії поведінки в хворобі, типи 
реакцій на стрес, способи захисту», - відмі-
тила Мар’я НЕСТЕРОВА.

• Особистісний розвиток та зміцнення власної освіти

• Самовдосконалення та внутрішній розвиток суспільства

Фонд «Відкрий Україну» започаткував програму «Відкрий себе» наприкінці 
2015 року. Метою програми є поширення нових знань, ідей для сприяння 
саморозвитку та розвитку громадянського суспільства в Україні. Цей проект, 
спрямований на особистісний розвиток та зміцнення власної освіти, набув 
неабиякої популярності серед гостей Фонду. Учасниками програми стали понад 
5000 українців.

Місія:

Програма 
«Відкрий себе»
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У лютому та травні 2017 року відбу-
лися лекції дитячого й сімейного 
психолога психоаналітичного 
спрямування, психотерапевта 
Олени МЕДВЕДЄВОЇ на тему: «За-
гадки жіночого і жіночності».  На 
основі клінічних історій лектор 
разом із гостями заходу роз-
мірковували про жіноче щастя, 
сексуальність, бажання, потреби, 
хвороби, долю, проблеми, радість 
становлення і буття. 

Упродовж року Фонд «Відкрий 
Україну» організував серію 
лекцій доктора психологічних 
наук, практикуючого психолога, 
професора кафедри психології 
Інституту підготовки кадрів дер-
жавної служби зайнятості Украї-
ни Валерія ДОРОЖКІНА. Лектор 
шукав відповіді на питання про 
щастя, розуміння себе та взає-
мовідносини між батьками та 
дітьми. 



У квітні 2017 року гості розпи-
тували відомого психолога, 
автора популярних статей, 
наукових публікацій, лекцій, 
експерта телевізійних ток-
шоу Тіну БЕРАДЗЕ та Прези-
дента Української медичної 
лазерної асоціації Світлану 
ЛИСЕНКО про те, що спонукає 
жінку до краси. 

В старості відбуваються зміни 
не тільки в тілі, але і в психіці. 
Люди дбають про своє тіло, 
адже старіти в здоровому тілі 
набагато приємніше, ніж у 
хворому і немічному. Однак не 
всі пам’ятають, що здоровим 
тіло робить здоровий дух. На 
лекції практикуючого психо-
лога-консультанта, кандидат 
психологічних наук Світлани 
ВАСЬКІВСЬКОЇ мова йшла про 
психологічні секрети старіння, 
про те, як перейти рубікон та 
ввійти в «золотий вік», зберігши 
натхнення та інтерес до життя.  
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ФОНД "ВІДКРИЙ УКРАЇНУ"

Наглядова рада:

Правління:

Терезія Яценюк
Голова Наглядової
ради Фонду 
“Відкрий Україну”

Роман Шпек
Голова правління Фон-
ду «Відкрий Україну», 
Голова постійного пред-
ставництва України при 
Європейському Союзі 
(2000-2008)

Андрій Курков
Письменник

Світлана
Войцеховська
Народний депутат
Україн

Микола Рябчук
Науковий працівник
Українського центру
культурних досліджен

Наталя Гребеник
Доцент кафедри банків-
ської справи Університету
Банківської Справи при
Національному банку
України

Данило Лубківський 
Радник
Прем’єр-міністра
України (2012-2014)



Команда Фонду:

Тарас Михальнюк
Директор

Леся Ткач
Заступник директора з 
питань комунікацій 

Раміна Шут
Менеджер програми
“Міжнародний діалог”

Аліна Масло
Секретар
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Ми дякуємо за підтримку
в 2017 році:

Фонду Віктора Пінчука
Фонд Віктора Пінчука – це незалежний приватний міжнародний благодійний фонд, що 
базується в Україні. На сьогодні Фонду оперує більш ніж 20 проектами в різних галузях 
суспільного життя, включаючи охорону здоров’я, освіту, мистецтво, розвиток громадян-
ського суспільства і філантропію та глобальну інтеграцію.

Чорноморському трасту регіональної співпраці Фонду Маршала
Чорноморський траст регіональної співпраці Фонду Маршала започаткований у 2007 
році. Траст співпрацює з різними донорами для надання субсидій організаціям Чор-
номорського регіону, які сприяють розвитку регіональної співпраці, громадянського 
суспільства і демократичних засад.

Регіональному представництву Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
Фонд ім. Фрідріха Еберта є найстарішим політичним фондом Німеччини. Фонд – не-
комерційна установа, яка поділяє цінності соціальної демократії та справедливості, а 
також бере активну участь у поширенні політики свободи, солідарності та соціальної 
справедливості у всьому світі.

Королівському інституту міжнародних відносин Четем Хауз
Протягом дев’яноста років Четем Хауз є домівкою Королівського інституту міжнародних 
відносин. Місія організації – бути провідною світовою інституцією, що здійснює неза-
лежний аналіз, організовує інформативні дебати та продукує переконливі ідеї щодо 
того, як будувати процвітаючий та безпечний світ для всіх.

Центру інформації та документації НАТО в Україні
Центр інформації та документації НАТО в Україні (ЦІНД) відкрився у Києві у 1997 році 
з метою поліпшення інформованості про НАТО та взаєморозуміння між Україною та 
НАТО. Центр надає інформацію, сприяє проведенню досліджень, а також фінансує 
здійснення проектів громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними з 
діяльністю НАТО.

�e Black Sea Trust 
for Regional Cooperation


